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ZE SŁOWA BOŻEGO NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 
Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-6.12-14.17; Rz 5,12.17-19; Mt 4,4b; Mt 4,1-11 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był ku-
szony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy 
przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Sy-
nem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się 
chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł 
do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 
i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże  
o tobie, a na rękach nosić cię  będą  byś  przypadkiem 

nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: 
Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł 
na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie króle-
stwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam 
Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. 
Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz od-
dawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wte-
dy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu. 

  (Mt 4,1-11) 

KOMENTARZ 
W liturgii Słowa Bożego widzimy dziś obraz 
kuszenia Jezusa. Wielki post jest takim okre-
sem, w którym Pan Bóg nam pokazuje naj-
słabsze strony naszego życia i jednocześnie 
wskazuje środki do obrony przed atakiem sił 
ciemności. I W Jezusie wyświetla się ta cała 
walka duchowa, która nas czeka w tych 
dniach, kiedy wystarczy, że postanowimy 
sobie odmówić choćby najmniejszej przy-
jemności i nagle czujemy bunt ciała, bunt 
naszego egoizmu, zmysłowości, pychy. Stra-
cić coś jest bardzo trudno jeszcze w dodatku 
ze względu na Pana Boga, żeby to jeszcze 
dla naszej korzyści, to może było i łatwiej. 
Dziś Ewangelista pisze, że Jezus dopiero 
wtedy zaczął być kuszony gdy odczuł głód 
na pustyni, na której był kuszony. Pustynia 
to nade wszystko głód! Pytanie więc jawi się 
: Czego naprawdę jesteśmy głodni? Zaspo-
kojenia sumienia? Spełnienia wielkopostnej 
praktyki religijnej? Niech więc nie załamuje 
nas to co może nas w najbliższym  
czasie może  nas spotkać w   zmaganiu   się z  

wszelkiego rodzaju pokusami. Cierpliwe 
trwanie na modlitwie, zanurzenie w Słowie 
Bożym sprawi, że doczekamy się przeobra-
żenia naszego losu. Zły duch będzie na 
pewno chciał utrudniać nam tą walkę uży-
wając do tego szerokiej gamy instrumentów 
jakimi dysponuje. To może być nasza wyob-
raźnia, to może być nasza bolesna przeszłość 
grzechu, przyjemności, którym ulegamy, to 
może być bunt naszej zmysłowości a wresz-
cie pytania które mogą się nagminnie poja-
wiać: człowieku po co ci ten post? Co chcesz 
przez to osiągnąć? Źle ci jest na tym świecie? 
Czego jeszcze pragniesz? Ja te wszystkie 
przyjemności, o których być może myślisz 
mogę dać ci od ręki tylko powiedz, że 
chcesz. Czy opłaca Ci się podążać droga pu-
stynną, na której nie widać celu? Diabeł chce 
Cię kupić, Bóg chce Cię kochać dlatego bę-
dzie cierpiał dla Ciebie, bo wie, że nie można 
Ciebie kupić, ponieważ masz ogromną war-
tość w Jego oczach. Tylko ofiarą miłości mo-
że Cię uratować, innej drogi nie ma. 

Ks. Wojciech Kuliński  
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Jaki sens miało kuszenie Jezusa? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
ŁAMANIE CHLEBA I BARANKU BOŻY 

Zaraz po przekazaniu znaku pokoju 
wszyscy śpiewają „Baranku Boży, który 
gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami…” W tym momencie kapłan łamie 
Ciało Pana Jezusa. Wielu z nas tego ob-
rzędu nawet nie zauważa, ale ma on bar-
dzo symboliczne i wymowne znaczenie. 
Chleb, który wypieka się z mąki otrzy-
manej z wielu ziaren, a także wino, które 
wyciska się z wielu winogron wyrażają w 
swojej naturalnej symbolice jedność wielu 
elementów. A to, że jeden chleb zostaje 
symbolicznie podzielony dla wszystkich 
czyni wezwanie do jedności jeszcze sil-
niejsze. Jesteśmy przez Chrystusa, który 
daje nam się do spożycia, wezwani do 
stanowienia jedności. 

Nieprzypadkowy jest śpiew „Baranku 

Boży” przez wszystkich wiernych  

podczas  łamania   chleba.  Został  on   do 

liturgii wprowadzony w VII wieku przez 

papieży pochodzących z Syrii, gdzie Ho-

stię nazywano barankiem. Zatem w ła-

manym chlebie Chrystus jest wzywany 

jako Baranek, który pozwolił się zapro-

wadzić na ołtarz ofiarny i wziął na siebie 

grzechy świata. Nasz śpiew nie jest formą 

przerywnika aż ksiądz połamie chleb, ale 

wszyscy śpiewamy o Chrystusie, który 

ofiarowuje się dla nas na ołtarzu i chce 

nam siebie dać jako pokarm.  
 

Ks. Andrzej Lojtek 

 

 

 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
 

Bez dyscypliny nie ma człowieka.  
Bez pokuty nie ma chrześcijanina 

 

Jan XXIII 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W środę rozpoczęliśmy szczególny czas 

Wielkiego Postu, który jest dla nas wezwa-

niem do tego, by zwrócić się ku Bogu i 

uczynić Go centrum naszego życia. Jeśli pra-

gniemy być prawdziwymi uczniami Chry-

stusa, to nie może zabraknąć nam sił i czasu 

na uważne wsłuchanie się w głos Boga i na-

śladowanie Chrystusa dźwigającego krzyż. 

Po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła 

można jeszcze otrzymać skarbonki na jał-

mużnę wielkopostną. Skarbonki będzie 

można złożyć w kościele w Wielką Sobotę. 

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa 

wielkopostne: 

 Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 

7:30, 16:30 (dla dzieci) 18:30 i 19:30 

(dla młodzieży); 

 Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 

17:00.  

Jedną z form postu jest podjęcie abstynen-

cji od alkoholu na czas Wielkiego Postu. 

Podejmując dar abstynencji bronimy Bożego 

życia w duszach naszych sióstr i braci. Pa-

miętajmy, że trzeźwość innych zależy także 

od naszych decyzji i czynów. Zachęcamy do 

wpisywania swoich abstynenckich posta-

nowień do Parafialnej Księgi Trzeźwości, 

która wyłożona jest pod chórem. 

2. Spotkanie dla przygotowujących się do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania w sobo-
tę o godz. 19.45 w kaplicy MBF. Obecność 
obowiązkowa.  

3. Msze Święte w tym tygodniu: 
 W intencji dobroczyńców, podo-
piecznych i wolontariuszy Parafialnego 
Zespołu Caritas - w poniedziałek (6 III) 
o godz. 18.00. Po Mszy Świętej spotkanie 
w sali parafialnej. Zapraszamy szczegól-
nie  osoby  chętne  do   włączenia  się  do  

pomocy w Caritas; 

 Msza Święta zbiorowa za zmarłych w 

czwartek (9 III) o godz. 18.00. Intencje 

można składać w zakrystii. 

 O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicie-

li Bożego Miłosierdzia w piątek (10 III) 

o godz. 19.00. W szczególności zapra-

szamy członków Grupy Miłosierdzia; 

 Dla chorych i ich rodzin w sobotę (11 

III) o godz. 10.00. 

4. W związku z przygotowaniem do świę-

towania 100-lecia objawień Matki Bożej 

Fatimskiej w dniach 13 III do 13 V w naszej 

parafii będzie odbywała się peregrynacja 

figury Matki Bożej, poświęconej przez św. 

Jana Pawła II. Chętnych, którzy chcieliby 

przyjąć figurę Matki Bożej do swoich miesz-

kań prosimy o zapisywanie się na liście w 

zakrystii. 

5. Dzisiaj odbędzie się zbiórka do puszek 

na obiady dla potrzebujących rodzin z na-

szej parafii. Za złożone ofiary, serdeczne 

Bóg zapłać.  

6. Ofiary złożone na tacę w przyszłą nie-

dzielę (12 III) zostaną przeznaczone na cele 

inwestycyjne. Zgodnie z tradycją w przy-

szłą niedzielę będzie można złożyć ofiary 

do puszek na dzieło pomocy Ad Gentes, 

czyli pomocy misjom i misjonarzom. 

7. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny 

Ave Maria za dowolną ofiarę. 

8. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 

nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, 

dobrodziejów naszego kościoła, śp. Andrzeja 

Rybickiego (l. 54) z ul. Pomorskiej, którego 

pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Dobry 

Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 NIEDZIELA, 5 MARCA 2017 R. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

6.30 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
8.00 Żywy Różaniec 
9.30 † Lucyna Kubicka w 4 rocznicę śmierci 

11.00 † Rodzice: Jan, Agnieszka, Józef, Bronisław oraz zmarli z rodziny Stolińskich i Czerwińskich  
12.30 Za parafię 
14.00 † Pradziadkowie, dziadkowie oraz Jan i Maria 
18.00 † Zdzisława (k), Zofia, Irena, Kazimiera (k) 
19.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski i zdrowie dla Piotra w dniu urodzin 

 PONIEDZIAŁEK, 6 MARCA 2017 R. 

7.00  

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) † Jan Talpa w miesiąc po śmierci 

19.00 † Leokadia 

 WTOREK, 7 MARCA 2017 R.  

7.00 
Dziękczynna za szczęśliwą operację wnuczki z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny Roterów 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Anna Polak 

19.00 
1) † Janusz Drożdż w 2. rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron 
2) † Joanna w 1. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 8 MARCA 2017 R. 

7.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

8.00 Antoni i Justyna Ochylscy 

18.00 
1) † Henryk Karlikowski w 3. rocznicę śmierci oraz rodzie z obojga stron 
2) † Zbigniew Woźniak w 1. rocznicę śmierci 

19.00 † Salomea i Czesław Zgorzelscy 

 CZWARTEK, 9 MARCA 2017 R.  

7.00 
1) † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 
2) † Waldemar Durajewski w miesiąc po śmierci   

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie  

18.00 † Zbiorowa za zmarłych 
19.00 † Anna, Czesława (k) w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 PIĄTEK, 10 MARCA 2017 R.   

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Sławomir 
2) † Władysław Malinowski w 7. rocznicę śmierci oraz rodzeństwo  

19.00 
1) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 
2) † Helena i Lucjn  

 SOBOTA, 11 MARCA 2017 R.  

7.00 † Teresa, Tadeusz i zmarli z rodziny z obojga storn 

8.00 † Wincenty Pawlik – Msza Święta gregoriańska 

18.00 

1) † Anna Kołodziejczyk w 3 rocznicę śmierci oraz Zofia, Janusz, Jadwiga i zmarli z rodziny z 
obojga stron  
2) Dziękczynna za uratowanie życia Krystyny z prośbą o szczęśliwą operację dla Hanny oraz 
o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

19.00 † Antoni Rynkiewicz, rodzice z obojga stron, Wiktoria i Agnieszka 

 
 


